VLOGA ZA ODLOG PLAČILA OBVEZNOSTI IZ KREDITNE POGODBE PO
ZAKONU O INTERVENTNEM UKREPU ODLOGA PLAČILA
OBVEZNOSTI KREDITOJEMALCEV

Priimek in ime:

Davčna številka:

E-mail:

Telefonska številka:

Na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) prosim za odlog
plačila za obveznosti iz kreditne pogodbe, z zapadlostjo po razglasitvi epidemije, to je od vključno 12. 3. 2020
dalje, pod pogoji določenimi v nadaljevanju.
1. Seznam kreditnih pogodb, za katere uveljavljam odlog
Naziv pogodbe*

Številka pogodbe

* navedete vrsto pogodbe npr. potrošniški kredit, stanovanjski kredit…

2. Status kreditojemalca
Zaposlen
Samostojni podjetnik (vključuje samostojne podjetnike in zasebnike, zasebnike z normiranimi stroški ter
lastnike/direktorje enoosebne d.o.o.)
Kmet
Brezposeln
Drugo

3. Obdobje, za katero se odlaga plačilo mesečnih obveznosti1:
za 3 mesece, pri čemer se končna zapadlost kredita podaljša za 3 mesece
za 6 mesecev, pri čemer se končna zapadlost kredita podaljša za 6 mesecev
za 9 mesecev, pri čemer se končna zapadlost kredita podaljša za 9 mesecev
(kreditojemalec izjavljam, da je zgoraj izbrano obdobje zame najugodnejše)
za 12 mesecev, pri čemer se končna zapadlost kredita podaljša za 12 mesecev
Mesec, v katerem naj bo odložena prva mesečna obveznost (s tem mesecem se začne obdobje odloga):

1

OPOMBA: Maksimalen odlog odplačevanja kredita v skladu z ZIUOPOK je 12 mesecev.
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4. Plačilo obresti:
Obresti bom poravnal v enkratnem znesku, po koncu obdobja odloga, s prvo naslednjo anuiteto.
Obresti bom poravnaval mesečno, po koncu obdobja odloga, pri čemer bodo obroki razdeljeni na število mesecev
preostale odplačilne dobe.

5. Opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na vaš
finančni položaj:
Ali ste zaposleni v podjetju, ki mu je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se v
času trajanja epidemije bolezni COVID – 19 začasno prepove opravljanje dejavnosti?

DA

NE

Ali ste zaradi razglasitve epidemije bolezni COVID – 19 postali brezposelna oseba?

DA

NE

Ali so se vam prihodki iz naslova plače znižali zaradi slabšega poslovanja podjetja v katerem
ste zaposleni zaradi vpliva epidemije bolezni COVID – 19?

DA

NE

Ali ste od razglasitve epidemije bolezni COVID – 19 na izrednem/prisilnem dopustu?

DA

NE

Ali ste od razglasitve epidemije bolezni COVID – 19 s strani delodajalca prejeli Obvestilo o
napotitvi na čakanje na delo?

DA

NE

Ali ste od razglasitve epidemije bolezni COVID – 19 na bolniškem dopustu ?

DA

NE

Ali so na dan 12. 3. 2020 ob 18. uri v celoti poravnane vse kreditne obveznosti po kreditni
pogodbi, za katero želite odlog plačila obveznosti?

DA

NE

Ali ste državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji?

DA

NE

Utemeljitev dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, zaradi katerih
kreditojemalec začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti2:

Dokazila:
Odredba za čakanje na domu
Prijava na Zavodu za zaposlovanje
Dokazilo o znižanju plače (izjava delodajalca)
Odpoved od pogodbe o zaposlitvi
Drugo

6. Dodatno:
Kreditojemalec nepreklicno pooblaščam banko in ji dovoljujem, da za poplačilo pogodbenih obresti, ki bodo obračunane v
.
obdobju odloga, bremeni moj transakcijski račun št.
za kredite št.

OPOMBA: Navedite konkretne vzroke za nastale težave ter obvezno predložite vsa morebitna dokazila o navedenih dejstvih in okoliščinah
(npr. plačilne liste, odpoved pogodbe o zaposlitvi, začasna napotitev delavca na čakanje na domu, nezmožnost opravljanja dela staršev zaradi
zaprtja šol in vrtcev, nezmožnost opravljanja dela zaradi odrejene karantene, …).

2
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S podpisom tega obrazca zagotavljam in izrecno:
izjavljam, da so podatki, navedeni na obrazcu, točni in se zavezujem, da bom vsako spremembo osebnih podatkov
nemudoma, oziroma najpozneje v roku 3 (treh) dni od njenega nastanka, sporočil/a banki;
izjavljam, da sem seznanjen, da lahko banka prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če ugotovi, da je kreditojemalec v
vlogi navajal lažne podatke;
dovoljujem banki, da za presojo moje kreditne sposobnosti preverja moje podatke v Sistemu izmenjave informacij (SISBON);
potrjujem, da sem seznanjen/a z dejstvom, da banka z osebnimi podatki upravlja skladno s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDPR) in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, kar je podrobneje opredeljeno v Splošnih informacijah o
varstvu osebnih podatkov, v katerih je na voljo tudi več informacij o mojih pravicah;
dovoljujem, da banka v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov osebne podatke uporablja, obdeluje,
shranjuje, vključuje v baze podatkov in računalniško obdeluje za namene tega dodatka;
izjavljam, da če je kot oblika zavarovanja pri kreditni pogodbi, glede katere zahtevam odlog plačila, dogovorjeno zavarovanje
pri zavarovalnici, dovoljujem in pooblaščam banko, da moje osebne podatke, posreduje zavarovalnici zaradi urejanja
povezanih vprašanj glede izvajanja zavarovanja;
izjavljam, da sem seznanjen, da se v času odloga obračunajo pogodbene obresti, ki jih določa/jo kreditna/e pogodba/e, in jih
kreditojemalec plačam po poteku obdobja odloga;
izjavljam, da sem seznanjen, da se za izvedbo vseh aktivnosti potrebnih za odlog po tej vlogi obračunajo nadomestila v
skladu s Cenikom nadomestil za posle s potrošniki.

V primeru zavrnitve vloge za spremembo banka ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev.
Kraj in datum:

Podpis kreditojemalca:
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IZPOLNI BANKA

Vloga prejeta osebno, stranka identificirana

DA

NE

Vloga prejeta preko maila ali klicnega centra

DA

NE

Kreditojemalec ima poravnane vse obveznosti pred 12. 3. 2020

DA

NE

Kredit je zavarovan pri zavarovalnici
Št.kreditne pogodbe

DA

NE

Kreditojemalec je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji

DA

NE

Kreditojemalec z isto davčno številko ima pri banki najet tudi kredit kot samostojni podjetnik
(vključuje samostojne podjetnike in zasebnike, zasebnike z normiranimi stroški ter lastnike/
direktorje enoosebne d.o.o.) ali kmet

DA

NE

Datum oddaje zahtevka v Jiro:

Ime in priimek tržnika:

Ime in priimek vodje poslovalnice:

Podpis tržnika:

Podpis vodje poslovalnice:
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